
Графік роботи гуртків та клубів ЦБС Деснянського району м. Києва 

на 2019 рік 
 

Бібліотеки для дорослих 
ПОНЕДІЛОК     ВІВТОРОК     СЕРЕДА         ЧЕТВЕР      П'ЯТНИЦЯ    СУБОТА     НЕДІЛЯ 

ЦРБ ім. П. А. 
Загребельного 

вул. Драйзера, 6  

 

10.00-14.00 
Студія вивчення 

української мови 

«Українське слово» 

(для біженців ) 

 
15.00-20.00 
Клуб любителів 

гри у шахи  

«Білий ферзь» 

 

 

 

 

 

10.00-14.00 
Студія вивчення 

української мови 

«Українське слово» 

(для біженців ) 

 
11.00-13.00 

Заняття по навчанню 

роботі в мережі 

Інтернет 

«60+» 
15.00-20.00 

Клуб любителів гри у 

шахи  

«Білий ферзь» 

 

15.00-20.00 
Клуб любителів 

гри у шахи  

«Білий ферзь» 

10.00-14.00 
Студія вивчення 

української мови 

«Українське 

слово» 

(для біженців ) 

11.00-13.00 
Заняття по 

навчанню роботі в 

мережі Інтернет 

«60+» 
15.00-20.00 
Клуб любителів 

гри у шахи  

«Білий ферзь» 
 

10.30-13.30 
Інтелектуальний клуб 

«Пізнаймо світ через 
книгу та кіно» 
15.00-17.00 

Літературно-мистецька 

вітальня  

(друга п’ятниця місяця)   

«Вернісаж» 
15.00-17.00 

Клуб любителів співу 

«Троєщина співуча» 
Клуб любителів 

гри у шахи  

«Білий ферзь» 
 

13.00-14.00 
Гурток з 

культурно - 
мистецьких 

занять 

«АRT-студія» 

13.00-15.00 
Розмовний клуб 

«Спілкування 
без кордонів» 
14.00-18.00 
Клуб любителів 

гри у шахи  

«Білий ферзь» 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 
вул. Курчатова, 

9/21  

тел. 519 89 80 

15.00-17.30 
Гурток по вивченню 

англійської та 
японської мови 

«Діалог культур» 
15.00-19.00 
Клуб любителів 

гри у шахи 

«Королівський 
гамбіт» 

15.00-19.00 
Клуб любителів 

гри у шахи 

«Королівський 
гамбіт» 

15.00-19.00 
Клуб любителів 

гри у шахи 

«Королівський 
гамбіт»» 

15.00-19.00 
Клуб любителів 

гри у шахи 

«Королівський 
гамбіт»» 

 

15.00-17.30 
Гурток по вивченню 

англійської та  
японської мови  

«Діалог культур» 
14.00-18.00 
Клуб любителів 

гри у шахи 

«Королівський 
гамбіт»» 

 12.00-15.00 
Інтелектуальний 

клуб 

(друга - третя  

неділя місяця) 

 «Золотий вік»  

14.00-18.00 
Клуб любителів 

гри у шахи 

«Королівський 
гамбіт»» 

Бібліотека ім. 

С.Олійника 
вул. Кубанської 

України, 22  

тел. 518 46 27 

   12.30-13.30 
(третій четвер 

місяця)  
у рамках проекту 

«Подолаємо 
гендерне 

насильство 
разом» 

16.00-18.00 
Жіночий клуб 

(друга п’ятниця місяця) 

«Іванна» 

  

Бібліотека №1 

Броварський пр., 

89-а 

      12.00-14.00 
Гурток для  

мол. та сер. шк. віку 
Щонеділі 

«Весела 
бджілка» 

 



 

 

Будь ласка, уточнюйте дату, час та тему чергового заняття гуртка або засідання клубу.

 
Бібліотеки для дітей 

 ПОНЕДІЛОК  ВІВТОРОК       СЕРЕДА         ЧЕТВЕР        П'ЯТНИЦЯ      СУБОТА     НЕДІЛЯ 
 

Бібліотека 
№115 

вул. Драйзера, 6 

 

   

14.30-15.30 
Науково-пізнавальний 

клуб 

(друга середа місяця) 

для середнього шкільного 

віку) 

«Територія Н» 
 

16.00-18.00 
Театральна студія 

(для середнього та 

старшого шкільного віку) 
«Art grupp» 

 
 

 

 
15.00-16.00 

Театрально-музична 

студія 

 з вивчення німецької 

мови  

(для молодшого шкільного 

віку) 

«Німецька 
для дітей» 

 
16.00-18.00 

Театральна студія 
(для середнього та 

старшого шкільного віку) 
«Art grupp» 

 

 

16.00-18.00 
Творча 

майстерня 
(перша та третя 

п’ятниця) 

діти від 7 років 

«Скарбниця 
ідей» 

 

 

12.00-13.00 
Театрально-музична 

студія 

 з вивчення німецької 

мови 

(для молодшого 

шкільного віку) 

«Німецька 
для дітей» 

 
15.00-17.00 

Театральна студія 
(для середнього та 

старшого шкільного 

віку) 
«Art grupp» 

 
12.00-13.00 

Математичний 

гурток 

(для середнього 

та старшого 

шкільного віку) 

«З 
математикою 

на «Ти» 

 

Бібліотека ім. 

Ю. Гагаріна 
вул. 

Курчатова, 

9/21 
тел. 518 73 63 

  

12.00-13.00 
Гурток 

любителів 
природи 

(другий вівторок 
місяця) 

для молодшого 
шкільного віку 

«Лісовичок» 
 

  

13.00-14.00 
Літературна вітальня 

(третій четвер місяця) 
 для середнього та 

старшого шкільного віку 

«Автограф» 
 
 
 

 

16.00-18.00  
Творча студія 

(перша п’ятниця) 
 для середнього  
шкільного віку 

«Дивограй» 

  

 
Бібліотека 

№119 
вул. Кубанської 

України, 22  

тел. 518 52 41 

    

17.00-18.00 
Гурток декоративно - 

прикладного 
мистецтва 

(третій четвер місяця) 
для молодшого та 

середнього шкільного віку 

«Творчість юних» 

 

   



 


